KUBA

Práce s kontaktem

Vyberte si jeden z pìti kontaktù
a stisknìte potvrzovací tlaèítko.
Telefon zobrazí následující nabídku:
danému kontaktu zavolat, napsat
SMS, MMS, e-mail, podívat se na
seznam hovorù (a jiných èinností) .
Po vybrání jedné z možností
postupujte jako pøi standardním
používání telefonu.
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Možnosti se liší dle daného typu telefonu

Více informací

Zákaznické centrum T-Mobile
Telefon: 4603 (ze sítì T-Mobile), 603 603 603
E-mail: info@t-mobile.cz
Internet: www.mych5.cz, www.t-mobile.cz
T-Mobile Asistent: 1183

ONLAJN

Personalizace telefonu

Ke každému kontaktu lze nastavit
individuální zvonìní a ikonu. Ikonu
lze vytvoøit použitím vestavìného
fotoaparátu v telefonu nebo pomocí
uložené fotografie. Rovnìž mùžete
využít existující grafické ikony
dostupné pøímo v telefonu nebo si
stáhnout dodateèné ikony
z www.t-zones.cz.

SÉGRA

ELVIS

LASKONKA

Aplikace Mých5
Aplikace je funkèní pouze s tarifem Mých5.

Aplikace Mých5
Unikátní aplikace Mých5
umožòuje snadné nastavení
a práci s kontakty, podává
pøehled o stavu a èinnostech
a pøináší další možnosti
personalizace telefonu.

Nastavení zobrazení Mých5

Aplikace je souèástí menu telefonu.
Mùžete si nastavit, zda-li chcete mít
animovanou nabídku zapnutou
nastálo, vypnutou nebo zda-li ji
chcete skrývat (minimalizovat).
Pokud zvolíte, že chcete nabídku
skrývat, docílíte toho tak, že
v pohotovostním režimu stisknete
tlaèítko „OK“, nebo èervené tlaèítko
pro odmítnutí hovoru (záleží na
konkrétním typu telefonu).
Nastavení zobrazení naleznete v:
Menu > Nastavení > Mých5 > Režim
zobrazení .
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Název položek se mùže lišit dle typu
telefonu (napø. Sony Ericsson uvádí „režim
zobrazení“, Samsung „Zobrazit
v pohotovostním režimu“ apod.)

Pøidání kontaktu

Vyberte si jednu z pìti prázdných
ikon s otazníkem a stisknìte
potvrzovací tlaèítko. Poté se zobrazí
nabídka a vyberte si, jestli chcete
pøidat kontakt z vašeho stávajícího
telefonního seznamu v telefonu,
pøípadnì zadejte úplnì nové èíslo.
Zvolíte-li možnost pøidání
z telefonního seznamu, telefon
zobrazí veškeré vaše kontakty.
Nalistujete ten správný a stisknutím
potvrzovacího tlaèítka kontakt zvolíte.
Následnì se zobrazí detail kontaktu.
V detailu si budete moci
zvolit/upravit následující položky:
jméno, èíslo (v pøípadì volby Zadat
nové èíslo Mých5), ikonu kontaktu,
e-mail, zvonìní pro daný kontakt,
narozeniny a pøípadnì další výroèí .
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Upravený kontakt uložte a pro
nastavení dalších Mých5 kontaktù
postupujte obdobným zpùsobem.
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Možnosti se liší dle daného typu telefonu

Úprava kontaktu

Kontakt mùžete také upravovat
– lze zmìnit všechny položky, které
jsou k danému kontaktu pøiøazeny.
Vyberte kontakt a potvrzovacím
tlaèítkem ho otevøete. Poté zvolte
další/volby > upravit kontakt .
Následnì se otevøe detail kontaktu,
ve kterém lze jednotlivé položky
upravit (viz Pøidání kontaktu)
3

3
Název položek se mùže lišit dle typu
telefonu.

